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70+ers samen met de GVK naar het Noaberhoes!

De 70 plussers uit Baalder 

worden uitgenodigd namens 

de GKV voor een middag in 

het Noaberhoes op de hoek 

van De Brink / Molenplein in 

Heemse.      We kunnen daar 

zien in deze knusse omgeving 

wat daar tot stand is gebracht 

door de oprichter. We worden 

eerst voorzien van koffie of 

thee. Daarna zal de uitbater 

ons vertellen over het 

ontstaan van dit gebeuren. Dit 

vindt plaats op woensdag 15 

februari vanaf 14.30 uur en 

kost weer €5 per persoon.   

Het is écht een aanrader om 

er bezoek te gaan: daar 

ontstaat iets moois!  U bent 

van harte uitgenodigd!  

Diaconie Baalder. 

Bovenmaats, ondermaats, middel- maatjes! 

Eén van onze belangrijkste kwaliteiten – waar we goed in zijn! – in Baalder is de onderlinge verbondenheid. 

Noem het “noaberschap”, noem het “maatjes”. Veel mensen kennen elkaar langs allerlei wegen. Via de 

school, via sport, via de straat, via de Kamp/kerk, via familie van familie enz. We zijn ons daar, denk ik, niet 

altijd zo van bewust hoe bijzonder het is. Het is een kwestie van “gewoon doen”, het gewóón vínden en het 

gewoon dóen. Maar als je van buiten deze regio komt, valt het wél op. Onlangs was er de uitzending op tv 

van Petrus in Hardenberg. Daarin vertelde Ellen Kapteijn wonend in onze wijk hoe ze daar hier positief aan 

moest wennen. (wie de uitzending terug wil zien: https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/17-12-

2022/KN_1730032 ; het is écht de moeite waard; diverse mensen uit onze wijk vertellen een verhaal!!) 

Het is dus iets om te koesteren. Omzien naar elkaar. Tegelijk komt dat omzien op allerlei manieren onder 

druk te staan. Veel verenigingen (sport, maar bijv. ook de kerken, maar ook Koningsdag in onze wijk) 

merken dat door de nasleep van corona de onderlinge verbondenheid verminderd is. Wat vaste patronen 

waren – op zaterdag naar korfbal, voetbal, zondag kerk enz. – is lang doorbroken. En je krijgt het ook niet 

zomaar weer 1,2,3 aan de praat daardoor.  

In de kerk hebben we nu extra pech dat het aantal diensten in januari tot en met maart gehalveerd is 

vanwege de hoge energiekosten. Die diensten zelf zijn belangrijk, de sport enz. ook, maar de derde helft is 

het óók:  de ontmoeting met elkaar na die tijd. In deze tijd is ook een nieuw fenomeen ontstaan: de 

mogelijkheid om thuis voor de buis te kijken. Alle kerken – wij ook! – zitten bijna op Youtube. Voor mensen 

die niet naar de kerk kunnen een uitkomst.  

En soms is het ook verhipte (te?) gemakkelijk voor mensen die wél kunnen: wél ff kerk kijken en er niet uit 

hoeven. Je kunt te kust en te keur: Mozaïek, Hour of Power, Nederland zingt enz. Technisch vaak beter 

dan vanuit de Kamp, inspirerender voorganger vaak dan vanuit de Kamp, muziek vaak ook beter… Zeg 

maar “bovenmaat”. Wij zijn “een gewone gemeente”. Middelmaatje, met elkaar doen we ons best met de 

talenten en beperkingen die we hebben. Uit liefde voor God en elkaar. Niet super, meer middelmaat, 

gewoon doen! . Net zoals we dat als mensen in Baalder zijn. Gewone mensen die het samen eigenlijk 

verhipte mooi hebben en kunnen hebben. Maar als je er bént met elkaar, zie je elkaar, ontmoet je elkaar. 

Inclusief de derde helft! 

En dat is ergens ook waar ik op aan wil sturen. De kracht van onze gemeenschap is dat we van “gewoon 

doen en je doet het uit vrije wil en met plezier om elkaar en God” uitgaan. Met elkaar: middel-maatjes!      . 

Ik kan daar boven-matig van genieten! Laat het ons alsjeblieft niet tussen de vingers door glippen door 

deze vreemde tijden en – als je het fijn vindt – blijf betrokken bij elkaar en bij onze gemeenschap. 

Ds. Wim van der Wel 

https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/17-12-2022/KN_1730032
https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/17-12-2022/KN_1730032


Baalderdienst 12 februari 

Op zondag 12 februari 

“mogen” we weer! Samen 

naar de Kamp! Trefwoord 

–de methode van de 

school – geeft de 

toespraak van Jezus aan 

over dat je geen zorgen 

moet maken en je 

vertrouwen moet stellen in 

God en niet in bezit. Jezus 

zegt dat we veel van 

bloemen en vogels kunnen 

leren en van hun 

vertrouwen in God. Dat lijkt 

bijna lichtzinnig en 

oppervlakkig! In de 

voorbereidingsgroep 

hebben we er prachtige 

gesprekken over gehad. 

Het belooft een dienst met 

inhoud te worden én we 

kunnen elkaar weer zien 

en ontmoeten! Er zijn 

kinderactiviteiten voor alle 

kinderen – oppas 

bovendien – , er is 

koffie/thee/limonade voor 

de “derde helft”. Het 

liedboekkoor en Bert 

Slijkhuis en Jacqueline 

Sijbesma helpen ons blije 

liederen te zingen en ds. 

Wim van der Wel is de 

voorganger 

 

Andere diensten in februari en begin maart in andere gebouwen: gluren bij de buren! 

Niet alleen bij ons in de 

wijk is het aantal diensten 

gehalveerd, dat geldt ook 

voor alle wijken. Dus: in 

Baalderveld is er óók één 

dienst per maand i.p.v. 

twee, en in het Centrum 

kerken ze om en om met 

Heemse. Nu is het 

bijzondere dat waar er in 

het Centrum geen 

kinderactiviteiten meer 

waren de mensen uit 

Heemse er voor zorgen 

dat die er wél zijn. Dus…, 

zowel in de diensten in 

Heemse als in Centrum als 

in Baalderveld zijn er ook 

activiteiten voor kinderen. 

Het is op een bepaalde 

manier verrassend dat we 

nu over en weer bij elkaar 

op bezoek kunnen: is je 

eigen kerk niet open, dan 

kun je elders terecht. Er is 

een aantal mensen dat 

daar met plezier gebruik 

van maakt. Dus…., als je 

wilt: 

19 februari: 

Hessenwegkerk, 10 uur, 

ds. Gijsbert Rohaan 

(nieuwe dominee van 

Heemse) 

26 februari: Höftekerk, 10 

uur, ds. Bert de Lange 

5 maart: sporthal de Beek, 

10 uur, ds. Piet Langbroek 

en 

5 maart: Hessenwegkerk, 

10 uur, ds. Evert Overeem, 

Leusden 

Baalderdienst 12 maart: dienst met de Elzenhof 

Op zondag 12 maart 

kunnen we dan weer in de 

Kamp samenkomen en 

hebben we als vanouds 

weer een sprankelende 

dienst samen met de 

leerkrachten en kinderen 

van de Elzenhof. “Dat heb 

je goed gezien”, is het 

thema en het gaat over 

Jezus die góed kijkt naar 

Bartimeüs die niet kan zien 

en hem vraagt wat hij zelf 

vindt dat hij nodig heeft. 

Het kinderkoor van 

leerlingen van de school 

zingt weer mee! En 

uiteraard is er 

kinderoppas, zijn er géén 

kinderactiviteiten want de 

hele dienst is 

“kindvriendelijk”. Maar ook 

“volwassenvriendelijk!” De 

nu-je-onderwegband zorgt 

voor de begeleiding van de 

muziek en ds. Wim is de 

voorganger.  

Andere diensten in maart in andere gebouwen. 

19 maart: Hessenwegkerk, 

10.00 uur ds. Gijsbert 

Rohaan 

26 maart: Höftekerk, 10.00 

uur, ds. Wim van der Wel 

En dan, vanaf dat moment 

hopen we dat we in april 

weer alle diensten kunnen 

vieren. Dus ook weer twee 

in de Kamp! Volgende 

nieuwsbrief meer 

daarover! 

 



Een nieuwe slogan: PKN Baalder, de kracht van omzien naar elkaar! 

Onlangs hebben we op de 

wijkkerkenraad een soort 

van wedstrijd 

uitgeschreven. Bedenk 

een goeie slogan voor 

onze wijkgemeente, waarin 

je in één zinnetje 

weergeeft hoe we als 

gemeenschap willen zijn 

en proberen te zijn. 

Uiteraard met vallen en 

opstaan. De winnaar kreeg 

een tompouce! Er kwam 

een heel aantal ideeën, 

maar de topfavoriet die 

werd gekozen is “PKN 

Baalder: de kracht van 

omzien naar elkaar”. Ineke 

Plantinga was de bedenker 

en we zijn haar dankbaar. 

Zij ons ook, want de 

tompouce was lekker! En 

aan ons allemaal de 

uitdaging om van de 

slogan geen lege huls te 

laten zijn, maar een vlag 

die de lading dekt  

De kracht van omzien naar elkaar (1): buur en samen kerklid 

In het stukje op de eerste 

blz. komt aan de orde dat 

we in onze wijk – en niet 

alleen in onze, het is veel 

breder in Hardenberg en 

omgeving! – iets goeds 

delen: noem het onderling 

contact, betrokkenheid op 

elkaar enz. In ons 

beleidsplan noemen we dit 

als de belangrijkste vorm 

van kerk zijn. Je kunt het 

ook gewoon “medemens 

zijn” noemen. Zo zijn we 

bedoeld door de Schepper. 

Zo heeft Jezus het laten 

zien. Lijntjes lopen vaak 

door elkaar heen: je woont 

bij elkaar in de straat, je 

bent misschien wel 

collega, kennis, familie en 

soms heb je meer dan één 

lijntje naar elkaar. En je 

bent ook nog samen lid 

van de kerk. Als je dus 

elkaar opzoekt, dan heb je 

misschien wel meer petten 

op en zit het diep in ons 

bewustzijn – misschien wel 

zo diep, dat je het gewoon 

vindt en je het haast 

onbewust doet – om met 

elkaar op te trekken. Als 

kerkenraad willen we dat 

alleen maar stimuleren, 

omdat dat de mooiste 

manier van mens zijn en 

kerk zijn is! Dus, komt je 

buurvrouw langs, ga je bij 

iemand op bezoek die je 

goed kent, óók van de 

kerk, dan ben je op dat 

moment “noabers”, 

naasten. Super! Er komt 

op dat moment dus niet 

alleen je buurman op 

bezoek, maar ook “de 

kerk”.  

   

De kracht van omzien naar elkaar (2): wijkteams actief 

Nog steeds lukt het ons – 

daar mogen we best heel 

blij om zijn! – om alle 

wijkteams qua ouderlingen 

en contactpersonen 

bemenst te hebben. En die 

doen in de praktijk heel 

veel aan omzien. Je zou 

het “georganiseerd 

omzien” kunnen noemen. 

Omzien naar elkaar vanuit 

de organisatie van de kerk 

als aanvulling op wat 

hierboven staat. 

Contactpersonen en 

ouderlingen komen in veel 

gevallen uit zichzelf langs, 

maar zij kunnen lang niet 

alles weten uiteraard. Dus, 

als je, als u wilt dat “we” 

langskomen, laat het dan 

ook zelf weten: we komen 

graag! Dat geldt ook voor 

de predikant.

 

De kracht van omzien naar elkaar: (3) gezellige middag van de bergjes! 

Zondagmiddag 22 januari 

hadden de 'Bergjes' een 

gezellige namiddag in de 

Boerderij. We hielden een 

soort van verlate nieuwjaar 

borrel met zelf gebakken 

knieperties, glühwein, 

chocolademelk en 

erwtensoep. We waren 

met zo'n 30 personen en 

het was erg gezellig en 

geslaagd.  Voor herhaling 

vatbaar. 



Bijbelse Buiten Bingo in Baalder 

De Bijbelse Buiten Bingo in 

Baalder van vrijdagavond 

27 januari was een groot 

succes! Zo'n vijftig mensen 

verdeeld over negen 

teams gingen met elkaar 

de strijd aan. In een op de 

kaart aangegeven stuk van 

de wijk zochten ze namen 

van gehuwde mensen uit 

de Bijbel én telden ze 

hoeveel hartjesballonnen 

ze tegenkwamen. Op de 

bingokaart bleef uiteindelijk 

één naam over. Het team 

dat als eerste 'bingo' appte 

met die naam én de naam 

van zijn of haar Bijbelse 

echtgenoot, won de 

hoofdprijs die beschikbaar 

gesteld was door Bios 

Hardenberg: met jouw 

team gratis naar een film 

naar keuze.  

Team 'Samen = sterk' ging 

er met deze mooie prijs 

vandoor. De troostprijs 

(een zak snoep) werd 

gewonnen door team 'De 

Eekhofjes'. 

Het was een gezellige 

avond die afgesloten werd 

met broodjes knakworst en 

warme chocolademelk.  

 

Voedselkast en Pluspakketten 

Tot en met 25 februari kun 

je sparen voor Plus 

boodschappenpakketten. 

Wie weet heb je het zelf 

wel hard nodig! Wie weet 

ook niet. Wie weet heb je 

zelf een eerste pakket vol 

en wil je de rest van je 

zegels delen. We doen 

sam-sam, baalderveld en 

wij. Van alle zegels die in 

de lantaarn gaan in 

Baalderveld worden 

allemaal pakketten 

opgehaald en die gaan 

rond naar mensen die het 

goed kunnen gebruiken. 

En alle dagen kun je wat in 

de voedselkast zetten bij 

de wijkboerderij, als je wat 

kunt en wilt missen. Of als 

je het nodig hebt om er wat 

uit te halen, doe dat dan 

vooral en schaam je niet. 

Soms gebeurt het ook dat 

iemand alles eruit haalt. 

Dat is niet de bedoeling… 

er zijn meer mensen die 

het nodig hebben. Als je 

helemaal in de knel komt 

dan…. 

 

Ombudsmensen en diakenen 

Dan bel je een 

ombudsmens of diaken. 

Wie en wat is dat? In onze 

wijk Baalder hebben we de 

werkgroep “welzijn” waarin 

we samenwerken met o.a. 

de wijkvereniging en de 

GKV. Vanuit die groep zijn 

er goede contacten met 

samen doen, de 

woningbouwvereniging, de 

gemeente én de 

voedselbank. En zelf 

hebben we ook nog wat 

middelen. We kunnen je – 

uiteraard vertrouwelijk! – 

proberen te helpen. Bij ons 

is Marc Stevens de diaken 

die in deze groep zit. Je 

zou hem kunnen bellen: 

06-10076082. Op 10 en 17 

december is er geflyerd in 

diverse delen van de wijk. 

Dat werd goed ontvangen. 

De eerste hulp is al 

geboden. Het waren goede 

en waardevolle 

gesprekken. Het heeft ook 

gezorgd voor een inkijkje 

bij mensen thuis waardoor 

een beeld gekregen is over 

de omstandigheden van 

mensen. 

Eea krijgt vanaf maart een 

vervolg in andere straten.

Baalderbuffet 

Vergeet je niet op te geven 

voor het Baalder Buffet , 

deze maaltijden zijn erg 

gezellig.! De volgende 

staat gepland voor vrijdag 

februari om 

17.30    Opgeven kan door 

te mailen naar 

baalderbuffet@gmail.com 

of te appen naar 06-

45254897.  

mailto:baalderbuffet@gmail.com

